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1 Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση:

▪ Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά.

Στοχευόμενο κοινό
Τελικοί χρήστες

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης

▪ Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)

▪ Εγχειρίδιο λειτουργίας:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης

▪ Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
εγκαταστάτη σας.

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

2 Θερμοστάτης χώρου:
Επισκόπηση

Ο θερμοστάτης χώρου EKRTRB είναι ένας προγραμματιζόμενος
ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τον
έλεγχο του συστήματος Daikin, το οποίο συνδυάζει την άνεση και
την απλότητα με την εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποιείται
κυρίως για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Ένας προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας
(EKRTETS) μπορεί να συνδεθεί στον θερμοστάτη EKRTRB,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί είτε ως αισθητήρας θερμοκρασίας
πατώματος είτε ως εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας
περιβάλλοντος.

2.1 Κουμπιά
Επισκόπηση
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a Κουμπί μείωσης
b Κουμπί αύξησης
c Κουμπί OK
d Αριστερό και δεξί κουμπί πλοήγησης
e Κουμπί επιστροφής
f Κουμπί επεξεργασίας
g Κάλυμμα κουμπιών

Πλοήγησης —  
▪ Επιλέξτε μια λειτουργία.

▪ Στη λειτουργία προγράμματος, κάντε κυκλική εναλλαγή μεταξύ
των ημερών ενός προγράμματος.

▪ Στο μενού παραμέτρων, επιλέξτε μια παράμετρο για να
τροποποιήσετε.

OK — 
▪ Επιβεβαιώστε μια επιλογή.

▪ Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τροποποιήσεις σε παραμέτρους,
προγράμματα ή στην ημερομηνία και ώρα (πράσινη λυχνία LED
που αναβοσβήνει).

▪ Πατήστε σύντομα για να ανάψει ο οπίσθιος φωτισμός του
θερμοστάτη όταν έχει σβήσει.

▪ Στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πατήστε για να εμφανίσετε
την τρέχουσα θερμοκρασία και ώρα.

▪ Παρακάμψτε τη λειτουργία ανοιχτού παραθύρου (αν είναι
ενεργοποιημένη).

Το κουμπί περιλαμβάνει μια λυχνία LED η οποία ενδέχεται να
εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες για το σύστημα:

Κατάσταση λυχνιών LED Σημασία
Κόκκινη, ανάβει σταθερά Ζήτηση θέρμανσης
Πράσινη, ανάβει σταθερά Ζήτηση ψύξης
Κόκκινη, αναβοσβήνει Σφάλμα αισθητήρα ή μπαταρίας
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Κατάσταση λυχνιών LED Σημασία
Πράσινη, αναβοσβήνει Επιβεβαίωση και αποθήκευση

τροποποιήσεων

Μείωση/Αύξηση —  
▪ Ρυθμίστε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.

▪ Ρυθμίστε τιμές σε οποιοδήποτε από τα δευτερεύοντα μενού, στο
μενού χρήστη ή στο μενού εγκαταστάτη.

Πίσω — 
▪ Επιστρέψτε σε μια προηγούμενη τιμή ή ακυρώστε μια ενέργεια.

▪ Πατήστε ταυτόχρονα με το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος πλήκτρων.

▪ Στην κύρια οθόνη, πατήστε για να πραγματοποιήσετε γρήγορα
κυκλική εναλλαγή μεταξύ των τιμών που θα απεικονίζονται:
τρέχον σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, θερμοκρασία
περιβάλλοντος, θερμοκρασία που μετράται από τον εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας(1) ή ποσοστό υγρασίας.

▪ Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο
μενού εγκαταστάτη.

Επεξεργασία — 
▪ Στις κανονικές λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα για 2

δευτερόλεπτα για να τροποποιήσετε την ημερομηνία και την ώρα.

▪ Στη λειτουργία προγράμματος, πατήστε για να επεξεργαστείτε ένα
πρόγραμμα χρήστη.

▪ Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο
μενού παραμέτρων.

▪ Πατήστε σε συνδυασμό με το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

2.2 Εικονίδιο κατάστασης
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a Αντιστρέψιμη λειτουργία
b Λειτουργία χρονοδιακόπτη
c Λειτουργία διακοπών
d Λειτουργία άνεσης
e Αυτόματη λειτουργία
f Λειτουργία μειωμένης θερμοκρασίας
g Λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
h Λειτουργία προγράμματος
i Αριθμός προγράμματος ή παραμέτρων
j Ζήτηση θέρμανσης

k Ζήτηση ψύξης
l Ένδειξη παραμέτρου

m Αποτροπή συμπύκνωσης υγρασίας
n Ασύρματη επικοινωνία με τον δέκτη
o Αισθητήρας
p Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
q Μονάδα θερμοκρασίας
r Κλείδωμα πλήκτρων

s Βήμα προγράμματος (τρέχον και κατά τη δημιουργία του
προγράμματος)

t Χειροκίνητη παράκαμψη
u Ημέρα της εβδομάδας
v Τρέχον πρόγραμμα ημέρας
w Ώρα ή όνομα παραμέτρου
x Τιμή θερμοκρασίας, υγρασίας ή παραμέτρου

3 Λειτουργία

3.1 Ημερομηνία και ώρα
Αφού εισαγάγετε τις μπαταρίες, η οθόνη του θερμοστάτη χώρου θα
ενεργοποιηθεί και θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε την τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα. Αυτό απαιτείται για να μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε τον θερμοστάτη χώρου.

3.1.1 Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την
ώρα

1 Ρυθμίστε την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή με τα  και . Η τιμή
που τροποποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή αναβοσβήνει.

2 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε μια τιμή.

Αποτέλεσμα: Ο θερμοστάτης χώρου μεταβαίνει στην επόμενη
τιμή αυτόματα.

3 Ρυθμίστε τις άλλες τιμές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

4 Αφού ρυθμίσετε την τελευταία τιμή, ο θερμοστάτης χώρου θα
σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
σας. Πατήστε το  (πράσινη λυχνία LED που αναβοσβήνει)
για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Αποτέλεσμα: Η ημερομηνία και η ώρα του θερμοστάτη χώρου
ρυθμίζονται και ο θερμοστάτης χώρου εμφανίζει την κύρια οθόνη.

Οι τιμές ορίζονται με την ακόλουθη σειρά:
1 Ώρες
2 Λεπτά
3 Ημέρα της εβδομάδας (1~7 = Δευτέρα ~Κυριακή)
4 Αριθμός ημέρας (π.χ. 15 Απριλίου)
5 Αριθμός μήνα (1~12)
6 Έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ημερομηνίας και ώρας ανά πάσα στιγμή ενώ βρίσκετε σε
οποιαδήποτε από τις κανονικές λειτουργίες πατώντας
παρατεταμένα το  για 2 δευτερόλεπτα.

3.2 Τρόποι λειτουργίας
Ο θερμοστάτης χώρου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί σε
διάφορες λειτουργίες, για να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το
σύστημά σας ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Εικονί
διο

Λειτουργία Περιγραφή

Λειτουργία άνεσης Χρησιμοποιείται για την επίτευξη
σταθερής θερμοκρασίας σε ένα
επίπεδο άνεσης.(a)

Λειτουργία
μειωμένης
θερμοκρασίας(b)

Χρησιμοποιείται για την επίτευξη
σταθερής θερμοκρασίας σε επίπεδο
μειωμένης λειτουργίας.(c)

(1) Μόνο αν έχει εγκατασταθεί η μονάδα EKRTETS.
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Εικονί
διο

Λειτουργία Περιγραφή

Αυτόματη
λειτουργία

Ο θερμοστάτης χώρου ακολουθεί
αυτόματα τα βήματα που ορίζονται στο
επιλεγμένο πρόγραμμα
(ενσωματωμένο ή ορίζεται από τον
χρήστη).

Λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ

Απενεργοποιεί τη μονάδα.

Λειτουργία
διακοπών

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση μιας
σταθερής θερμοκρασίας κατά τη
διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου
απουσίας.

Λειτουργία
χρονοδιακόπτη

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση μιας
σταθερής θερμοκρασίας μόνο για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αντιστρέψιμη
λειτουργία

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
λειτουργίας της μονάδας σε θέρμανση
ή ψύξη (ισχύει μόνο για αντιστρέψιμες
μονάδες).

Λειτουργία
προγράμματος

Χρησιμοποιείται για την επιλογή
προγράμματος για τα προγράμματα
θερμοστάτη χώρου και για τη
δημιουργία ή την τροποποίηση
προγραμμάτων που ορίζονται από τον
χρήστη.

(a) Το προεπιλεγμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας σε αυτήν τη
λειτουργία είναι 21°C για τη θέρμανση και 24°C για την ψύξη.

(b) Αν η μονάδα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία ψύξης, η λειτουργία
μειωμένης θερμοκρασίας λειτουργεί ως λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

(c) Το προεπιλεγμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας σε αυτήν τη
λειτουργία είναι 17°C για τη θέρμανση.

3.2.1 Για να αλλάξετε τη λειτουργία
Προαπαιτούμενο: Βρίσκεστε στην κύρια οθόνη.

1 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να μετακινήσετε τον δείκτη
στην επιθυμητή λειτουργία.

2 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη
λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αντιστρέψιμη λειτουργία ισχύει ΜΟΝΟ για εγκαταστάσεις
με αντιστρέψιμες μονάδες. Το μενού αντιστρέψιμης
λειτουργίας είναι διαθέσιμο ΜΟΝΟ αν η παράμετρος 21
(MOde) έχει οριστεί στην επιλογή "rEv". Ανατρέξτε στην
ενότητα "Για να ενεργοποιήσετε την αντιστρέψιμη
λειτουργία" [4 7] για περισσότερες πληροφορίες.

3.2.2 Για να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας

Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία

άνεσης ( ) ή στη λειτουργία μειωμένης θερμοκρασίας ( ).

1 Πατήστε το  ή το .

Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία αναβοσβήνει στην οθόνη του
θερμοστάτη χώρου.

2 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να ορίσετε το επιθυμητό
σημείο ρύθμισης.

Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία αλλάζει στο επιθυμητό σημείο
ρύθμισης.

3.2.3 Αυτόματη λειτουργία

Στην αυτόματη λειτουργία, ο θερμοστάτης χώρου ακολουθεί
αυτόματα τα βήματα που ορίζονται στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Σε
αυτήν τη λειτουργία, οι ακόλουθες πληροφορίες για το τρέχον
επιλεγμένο πρόγραμμα είναι πάντα ορατές στην οθόνη.

a

b

d

c

a Ημέρα της εβδομάδας
b Τρέχον βήμα στο πρόγραμμα
c Τρέχον πρόγραμμα ημέρας (η γραμμή τρέχουσας ώρας

αναβοσβήνει)
d Τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα

Ανάλογα με τον τύπο του βήματος, ο θερμοστάτης χώρου θα
διατηρήσει το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας είτε της λειτουργίας

άνεσης ( ) είτε της λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας ( ) για
τη διάρκεια αυτού του βήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
από τα ενσωματωμένα προγράμματα ή να δημιουργήσετε ένα
προσαρμοσμένο πρόγραμμα που θα ακολουθεί ο θερμοστάτης
χώρου. Για να αλλάξετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε
προγράμματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προγράμματος. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"3.2.5 Λειτουργία προγράμματος" [4 5].

Για να παρακάμψετε προσωρινά ένα πρόγραμμα
Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στην αυτόματη
λειτουργία.

1 Πατήστε το  ή το .

Αποτέλεσμα: Ο θερμοστάτης χώρου μεταβαίνει στη λειτουργία
χρονοδιακόπτη αυτόματα.

2 Επιλέξτε τη διάρκεια με τα  και  και πατήστε το  για
επιβεβαίωση.

3 Ρυθμίστε το επιθυμητό σημείο ρύθμισης με τα  και .

4 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

Αποτέλεσμα: Ο θερμοστάτης χώρου εμφανίζει τη διάρκεια που

απομένει για τον χρονοδιακόπτη και το σύμβολο  αναβοσβήνει
ενώ ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός.

Για να διακόψετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη πριν από τη λήξη της
διάρκειας, πατήστε το  για να ορίσετε τη διάρκεια σε no ή
χρησιμοποιήστε τα  και  για να μεταβείτε σε διαφορετική
λειτουργία.

3.2.4 Λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ σάς δίνει τη δυνατότητα να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα σας. Στη λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η ενσωματωμένη αντιπαγετική προστασία
(σταθερή, 4°C) παραμένει ενεργοποιημένη.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξακολουθείτε να
μπορείτε να πατήσετε το  στον θερμοστάτη χώρου, για
να εμφανίσετε την τρέχουσα ώρα και θερμοκρασία για λίγα
δευτερόλεπτα.

Για να επανεκκινήσετε ξανά τη μονάδα σας, χρησιμοποιήστε τα  ή
 για να μετακινήσετε τον δείκτη σε διαφορετική λειτουργία (π.χ.

αυτόματη λειτουργία) και πατήστε το  για να την ενεργοποιήσετε.

3.2.5 Λειτουργία προγράμματος

Η λειτουργία προγράμματος χρησιμοποιείται για την επιλογή του
προγράμματος που θέλετε να ακολουθεί ο θερμοστάτης χώρου όταν
βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία. Επίσης, η λειτουργία
προγράμματος χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων προγραμμάτων που καθορίζονται από τον
χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προγράμματα που καθορίζονται
από τον χρήστη" [4 5] για περισσότερες πληροφορίες.

Προεπιλεγμένα προγράμματα
Ο θερμοστάτης χώρου παρέχεται με 9 προεπιλεγμένα προγράμματα
(P1~P9) για τυπικές συνθήκες. Αν κανένα από αυτά τα
προγράμματα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Προγράμματα που καθορίζονται από τον χρήστη"  [4  5]
για περισσότερες πληροφορίες. Για τα ενσωματωμένα
προγράμματα, ανατρέξτε στις γραφικές απεικονίσεις του 24ώρου
παρακάτω.

Ανάλογα με τον τύπο του βήματος, ο θερμοστάτης χώρου
ακολουθεί είτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας της
λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας (κενό τμήμα) είτε το
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας της λειτουργίας άνεσης
(γεμισμένο τμήμα).

P1 – Οικιακό (πρωί, βράδυ και σαββατοκύριακα)

P2 – Οικιακό (πρωί, μεσημέρι, βράδυ και σαββατοκύριακα)

P3 – Οικιακό (ημέρα και σαββατοκύριακα)

P4 – Οικιακό (βράδυ και σαββατοκύριακα)

P5 – Οικιακό (πρωί, βράδυ και σαββατοκύριακα)

P6 – Οικιακό (πρωί, απόγευμα, βράδυ και σαββατοκύριακα)

P7 – 7:00~19:00 (γραφείο)

P8 – 7:00~19:00 και Σάββατο (κατάστημα)

P9 – Σαββατοκύριακα (δευτερεύουσα κατοικία)

Για να αλλάξετε το ενεργό πρόγραμμα

Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία
προγράμματος.

1 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να κάνετε κυκλική εναλλαγή
μεταξύ των προγραμμάτων και επιλέξτε το επιθυμητό
πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των προγραμμάτων
P1~P9 (ενσωματωμένα προγράμματα) και U1~U4
(προγράμματα που καθορίζονται από τον χρήστη).

2 Πατήστε τα  και , για να προβάλετε τις υπόλοιπες ημέρες
κάθε προγράμματος.

3 Πατήστε το .

Αποτέλεσμα: Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί και είναι πλέον ενεργό
κατά την αυτόματη λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν επιλέξετε ένα πρόγραμμα που καθορίζεται από τον
χρήστη, μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα αφού
πατήσετε το . Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Για να δημιουργήσετε ή να
τροποποιήσετε ένα πρόγραμμα που καθορίζεται από τον
χρήστη" [4 6].

Προγράμματα που καθορίζονται από τον χρήστη
Εκτός από τα ενσωματωμένα προγράμματα (P1~P9), μπορείτε
επίσης να ορίσετε έως και 4 προσαρμοσμένα προγράμματα
(U1~U4).



3 Λειτουργία

Εγχειρίδιο λειτουργίας

6
EKRTRB+EKRTETS
Θερμοστάτης χώρου

4P677096-1 – 2021.10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από προεπιλογή, όλα τα προγράμματα που καθορίζονται
από τον χρήστη (U1~U4) ακολουθούν τα προεπιλεγμένα
σημεία ρύθμισης της λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας
για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα πρόγραμμα που
καθορίζεται από τον χρήστη

Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία
προγράμματος.
Προαπαιτούμενο: Έχετε αλλάξει το ενεργό πρόγραμμα σε ένα από
τα προγράμματα που καθορίζονται από τον χρήστη (U1~U4).

1 Πατήστε το  για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα που
καθορίζεται από τον χρήστη.

2 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να προσαρμόσετε την ώρα
του πρώτου βήματος του προγράμματος.

3 Πατήστε το  για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του
προγράμματος.

4 Επιλέξτε τον τύπο του βήματος που θέλετε να προγραμματίσετε
με τα  και .

Ανάλογα με τον τύπο του βήματος, ο θερμοστάτης χώρου ακολουθεί
το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας είτε της λειτουργίας μειωμένης
θερμοκρασίας είτε της λειτουργίας άνεσης. Η διάρκεια κάθε τύπου
βήματος μπορεί να οριστεί ξεχωριστά (τουλάχιστον 30 λεπτά).

Σύμβολο Σημείο
ρύθμισης

Σημασία

Πρώτο βήμα της ημέρας: ο θερμοστάτης
χώρου ακολουθεί το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας της λειτουργίας άνεσης
κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.
Σημείο αποχώρησης (προαιρετικό):
προσθέτει ένα επιπλέον βήμα στο
τρέχον πρόγραμμα. Ο θερμοστάτης
χώρου ακολουθεί το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας της λειτουργίας μειωμένης
θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αυτού
του βήματος.
Βήμα επιστροφής: χρησιμοποιείται σε
περίπτωση που έχει προστεθεί ένα βήμα
αποχώρησης, για να υποδείξει πότε ο
θερμοστάτης πρέπει να μεταβεί στο
σημείο ρύθμισης άνεσης ξανά.
Τελευταίο βήμα της ημέρας: ο
θερμοστάτης χώρου ακολουθεί το
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας της
λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας
κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

5 Πατήστε το  για να επιλέξετε τον τύπο του βήματος.

6 Ρυθμίστε την ώρα του δεύτερου βήματος με τα  και . Αν
επιλέξατε να προσθέσετε ένα άλλο βήμα στο πρόγραμμα
νωρίτερα, θα σας ζητηθεί επίσης να ρυθμίσετε την ώρα ενός
βήματος επιστροφής.

7 Πατήστε το  για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του
προγράμματος.

8 Επιλέξτε τον τύπο του βήματος που θέλετε να προγραμματίσετε
στη συνέχεια. Μπορείτε και σε αυτήν την περίπτωση να
επιλέξετε να προσθέσετε ένα άλλο βήμα στο πρόγραμμα ή να
ολοκληρώσετε το πρόγραμμα για εκείνη την ημέρα.

9 Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 για όσα βήματα θέλετε να
προσθέσετε στο πρόγραμμά σας.

10 Πατήστε το  αφού έχετε ρυθμίσει το τελευταίο βήμα, για να
αποθηκεύσετε το πρόγραμμα.

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα "Copy" εμφανίζεται στην οθόνη.

11 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε είτε:

▪ "no" και έπειτα , για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα για
την επόμενη ημέρα.

▪ "yes" και έπειτα , για να αντιγράψετε το πρόγραμμα στις
επόμενες ημέρες. Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε
τις ημέρες και πατήστε το  για επιβεβαίωση.

12 Ορίστε ή αντιγράψτε το πρόγραμμα για όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και πατήστε το  στην τελευταία ημέρα
(7=Κυριακή).

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα "Save" εμφανίζεται στην οθόνη
θερμοστάτη χώρου και η λυχνία LED  αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα.

13 Πατήστε το  για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που
καθορίζεται από τον χρήστη. Για να το ακυρώσετε, πατήστε το

.

Αποτέλεσμα: Ο θερμοστάτης χώρου επιστρέφει στην αυτόματη
λειτουργία ακολουθώντας το πρόγραμμα χρήστη που
δημιουργήθηκε.

3.2.6 Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ενός
σημείου ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας μόνο για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, ο θερμοστάτης
χώρου επιστρέφει στη λειτουργία που ήταν προηγουμένως ενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
χρονοδιακόπτη
Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία
χρονοδιακόπτη.

1 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να ορίσετε τη διάρκεια του
χρονοδιακόπτη σε ώρες (H) ή/και ημέρες (d).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από προεπιλογή, όλα τα προγράμματα που καθορίζονται
από τον χρήστη (U1~U4) ακολουθούν τα προεπιλεγμένα
σημεία ρύθμισης της λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας
για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

2 Πατήστε το .

3 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να ρυθμίσετε το επιθυμητό
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας

4 Πατήστε το .

Αποτέλεσμα: Ο χρονοδιακόπτης εκκινείται και το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας διατηρείται για την προγραμματισμένη διάρκεια του
χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει και το σύμβολο

 αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η
λειτουργία χρονοδιακόπτη. Ο θερμοστάτης χώρου θα επιστρέψει στη
λειτουργία στην οποία βρισκόταν προηγουμένως όταν λήξει ο
χρονοδιακόπτης.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη πριν από τη λήξη του,
πατήστε το  για να ορίσετε τη διάρκεια σε "no" ή απλώς
χρησιμοποιήστε τα  ή  για να επιλέξετε μια διαφορετική
λειτουργία, διακόπτοντας τον χρονοδιακόπτη.

3.2.7 Λειτουργία διακοπών

Η λειτουργία διακοπών σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα
σημείο ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας (θερμοκρασία
αντιψυκτικής προστασίας) κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού
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διαστήματος απουσίας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10°C, αλλά
μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0,5°C και 10°C (σε
βήματα του 0,5°C).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας στη λειτουργία
διακοπών ΔΕΝ ισούται με την ενσωματωμένη αντιπαγετική
προστασία στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η οποία
ορίζεται σταθερά στους 4°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη λειτουργία ψύξης, αυτή η λειτουργία λειτουργεί ως
λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών
Προαπαιτούμενο: Η παράμετρος 06 (HG) έχει ρυθμιστεί στην
επιθυμητή θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας στο μενού
χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα "3.4.2  Για να τροποποιήσετε τις
παραμέτρους στο μενού χρήστη"  [4  8] για περισσότερες
πληροφορίες.
Προαπαιτούμενο: Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία
διακοπών.

1 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να ορίσετε τη διάρκεια σε
ημέρες (d).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από προεπιλογή, όλα τα προγράμματα που καθορίζονται
από τον χρήστη (U1~U4) ακολουθούν τα προεπιλεγμένα
σημεία ρύθμισης της λειτουργίας μειωμένης θερμοκρασίας
για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

2 Πατήστε το .

Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας διατηρείται
για την προγραμματισμένη διάρκεια. Εμφανίζεται ο αριθμός των

ημερών που απομένει και το σύμβολο  αναβοσβήνει για να
υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπών. Ο
θερμοστάτης χώρου θα επιστρέψει στη λειτουργία στην οποία
βρισκόταν προηγουμένως όταν λήξει η διάρκεια.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών πριν από τη λήξη
της διάρκειας, πατήστε το  για να ορίσετε τη διάρκεια σε "no".

3.2.8 Αντιστρέψιμη λειτουργία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αντιστρέψιμη λειτουργία ισχύει ΜΟΝΟ για εγκαταστάσεις
με αντιστρέψιμες μονάδες.

Η αντιστρέψιμη λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε
γρήγορα τη λειτουργία (ψύξη/θέρμανση) της αντιστρέψιμης μονάδας.
Για να χρησιμοποιήσετε την αντιστρέψιμη λειτουργία, πρέπει πρώτα
να την ενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις εγκαταστάτη. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να
ενεργοποιήσετε την αντιστρέψιμη λειτουργία" [4 7].

Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της
μονάδας
Προαπαιτούμενο: Η αντιστρέψιμη λειτουργία επιλέγεται στον
θερμοστάτη χώρου.

1 Πατήστε το  ή το .

Αποτέλεσμα: Η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία της μονάδας
αναβοσβήνει.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία της μονάδας
χρησιμοποιώντας τα  ή .

Οθόνη θερμοστάτη χώρου Λειτουργία μονάδας
Hot Θέρμανση

Οθόνη θερμοστάτη χώρου Λειτουργία μονάδας
Cld Ψύξη

3 Πατήστε το  για επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Ορίζεται η λειτουργία της μονάδας. Η λυχνία LED 
ανάβει με πράσινο χρώμα (ψύξη) ή με κόκκινο (θέρμανση), ανάλογα
με την επιλεγμένη λειτουργία.

Όταν έχει οριστεί η λειτουργία της μονάδας, μπορείτε να επιστρέψετε
στη λειτουργία στην οποία βρισκόταν προηγουμένως ο θερμοστάτης
πατώντας το . Εναλλακτικά, πατήστε τα  ή .

Για να ενεργοποιήσετε την αντιστρέψιμη
λειτουργία
1 Πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα.

Αποτέλεσμα: Βρίσκεστε στο μενού εγκαταστάτη.

2 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε την παράμετρο
21 (MOde).

3 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να ορίσετε την τιμή
παραμέτρου σε "rEv".

4 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε την τιμή παραμέτρου.

Αποτέλεσμα: Η αντιστρέψιμη λειτουργία ενεργοποιείται.

3.3 Άλλες λειτουργίες

3.3.1 Κλείδωμα πλήκτρων
Αυτή η λειτουργία κλειδώνει τα κουμπιά του θερμοστάτη χώρου
αποτρέποντας τις ακούσιες αλλαγές των σημείων ρύθμισης ή άλλων
ρυθμίσεων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο θερμοστάτης χώρου
χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε δημόσιους χώρους ή σε
παιδικά δωμάτια. Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργό, το
σύμβολο  εμφανίζεται μόνιμα στην οθόνη θερμοστάτη χώρου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
κλείδωμα πλήκτρων
1 Πατήστε τα  και  ταυτόχρονα.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη κλειδώματος πλήκτρων  εμφανίζεται
στην οθόνη θερμοστάτη χώρου. Τα κουμπιά του θερμοστάτη
χώρου κλειδώνονται.

2 Για να απενεργοποιήσετε ξανά το κλείδωμα πλήκτρων, πατήστε
ξανά τα  και  ταυτόχρονα.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη κλειδώματος πλήκτρων  εξαφανίζεται
από την οθόνη και τα κουμπιά του θερμοστάτη χώρου
ξεκλειδώνονται.

3.3.2 Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
Αν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία μπορεί να διακόπτει τη
λειτουργία θέρμανσης κάθε φορά που ο θερμοστάτης χώρου
εντοπίζει ασυνήθιστες πτώσεις θερμοκρασίας (συνήθως λόγω
ανοιχτού παραθύρου ή πόρτας). Αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν η μετρούμενη θερμοκρασία μειωθεί κατά 3°C τουλάχιστον κατά
τη διάρκεια ενός διαστήματος 5 λεπτών ή λιγότερων, ο θερμοστάτης
θα διακόψει κάθε λειτουργία θέρμανσης για 15 λεπτά. Αν η
θερμοκρασία συνεχίσει να μειώνεται μετά από αυτήν την αρχική
περίοδο, ο θερμοστάτης χώρου θα συνεχίσει την παύση κάθε
λειτουργίας θέρμανσης. Κάθε φορά που ο θερμοστάτης χώρου
διακόπτει τη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία στην οθόνη του
θερμοστάτη χώρου αναβοσβήνει. Μπορείτε να παρακάμψετε τη
λειτουργία ανοιχτού παραθύρου χειροκίνητα πατώντας το . Μόλις
την παρακάμψετε, η θερμοκρασία θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου ΔΕΝ θα λειτουργεί στις
ακόλουθες συνθήκες:

▪ Η μονάδα EKRTETS έχει εγκατασταθεί ως αισθητήρας
πατώματος (η παράμετρος 20 – "rEGU" έχει οριστεί
στην επιλογή "FLR").

▪ Ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται στη λειτουργία
διακοπών ή στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

▪ Η θερμοκρασία μειώνεται κάτω από τη θερμοκρασία
αντιψυκτικής προστασίας που έχει οριστεί στο μενού
χρήστη.

▪ Η λειτουργία μονάδας έχει οριστεί σε ψύξη
(αντιστρέψιμη λειτουργία).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ανοιχτού
παραθύρου θα εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τη
θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας (παράμετρος 06 –
"HG" στο μενού χρήστη). Αυτό σημαίνει ότι ο θερμοστάτης
χώρου θα συνεχίσει τη θέρμανση, προκειμένου να
διατηρηθεί η θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας (από
προεπιλογή 10°C).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
1 Πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η πρώτη παράμετρος (rEGU) του
μενού εγκαταστάτη.

2 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε την παράμετρο
33 (Win).

3 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να αλλάξετε την τιμή
παραμέτρου σε yes (ενεργοποιημένη, προεπιλεγμένη τιμή) ή
no (απενεργοποιημένη).

4 Πατήστε το  για επιβεβαίωση.

5 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε την παράμετρο
37 (End).

6 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού εγκαταστάτη.

Αποτέλεσμα: Η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου ενεργοποιείται/
απενεργοποιείται.

3.3.3 Αποτροπή συμπύκνωσης υγρασίας
Για τα αντιστρέψιμα συστήματα, ο θερμοστάτης χώρου παρέχει 2
τρόπους διαχείρισης της υγρασίας για την αποτροπή του
σχηματισμού συμπυκνώματος κατά την ψύξη.

Όριο ποσοστού υγρασίας
Μπορείτε να ορίσετε μια οριακή τιμή για το ποσοστό υγρασίας. Κάθε
φορά που ο θερμοστάτης χώρου ανιχνεύει ότι το ποσοστό υγρασίας
υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, η ζήτηση ψύξης παύει για να
αποτραπεί ο σχηματισμός συμπυκνώματος. Κάθε φορά που
συμβαίνει αυτό, το σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη του
θερμοστάτη χώρου. Για να αλλάξετε την οριακή τιμή (προεπιλεγμένη
τιμή 55%), ορίστε την τιμή για την παράμετρο 34 ("rH") στην
επιθυμητή τιμή στο μενού εγκαταστάτη.

Λειτουργία αποτροπής συμπύκνωσης υγρασίας με τον
αισθητήρα θερμοκρασίας πατώματος
Αν ο προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας EKRTETS
έχει εγκατασταθεί ως αισθητήρας θερμοκρασίας πατώματος, η
παράμετρος 35 ("dEv") μπορεί να οριστεί στη ρύθμιση "yes" στο
μενού εγκαταστάτη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
αποτροπής συμπύκνωσης υγρασίας.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα συγκρίνει συνεχώς
τη θερμοκρασία που μετρά ο αισθητήρας θερμοκρασίας πατώματος
έναντι του σημείου δρόσου. Το σημείο δρόσου υπολογίζεται με βάση
τη θερμοκρασία χώρου και την υγρασία. Αν η θερμοκρασία
πατώματος είναι πολύ χαμηλή ή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο
σημείο δρόσου, η ζήτηση ψύξης θα διακοπεί προσωρινά για να
αποτραπεί τυχόν σχηματισμός συμπυκνώματος στο πάτωμα. Ενώ η
λειτουργία αποτροπής συμπύκνωσης υγρασίας είναι ενεργή, το
σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη θερμοστάτη χώρου.

3.4 Μενού χρήστη
Το μενού χρήστη σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις βασικές
παραμέτρους του θερμοστάτη χώρου.

3.4.1 Για να εισέλθετε στο μενού χρήστη
1 Πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα.

Αποτέλεσμα: Η πρώτη παράμετρος (rF INI) του μενού χρήστη
εμφανίζεται στην οθόνη.

Για έξοδο από το μενού χρήστη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
πλοήγησης για να επιλέξετε την παράμετρο "End" και πατήστε το 
.

3.4.2 Για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους
στο μενού χρήστη

Προαπαιτούμενο: Βρίσκεστε στο μενού χρήστη.

1 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να πραγματοποιήσετε κυκλική
εναλλαγή μεταξύ των παραμέτρων.

2 Πατήστε το  για να επιλέξετε την παράμετρο.

3 Τροποποιήστε την επιθυμητή παράμετρο χρησιμοποιώντας τα
 και .

4 Αφού κάνετε τις αλλαγές, πατήστε το  για αποθήκευση.

3.4.3 Παράμετροι χρήστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισμένες παράμετροι που σχετίζονται με λειτουργίες οι
οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ΔΕΝ είναι
διαθέσιμες στο μενού χρήστη και μπορείτε να τις βρείτε
ΜΟΝΟ στο μενού εγκαταστάτη.

Παράμετρος Περιγραφή Πιθανές τιμές(a)

# Όνομα
00 rF INI Λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων

ραδιοεπικοινωνίας
01 dEG Μονάδα θερμοκρασίας

που χρησιμοποιείται
στην οθόνη

▪ °C
▪ °F

02 __:__ Μορφή ώρας που
χρησιμοποιείται στην
οθόνη

▪ 24H (24ωρη)
▪ 12H (12ωρη)

03 dst Αλλαγή θερινής ώρας ▪ yes (ενεργοποιημένη)

▪ no
(απενεργοποιημένη)

04 AirC Βαθμονόμηση
εσωτερικού αισθητήρα
θερμοκρασίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα
"4 Βαθμονόμηση
αισθητήρα
θερμοκρασίας" [4 9]
για περισσότερες
πληροφορίες.

05 AMbC Βαθμονόμηση
εξωτερικού αισθητήρα
θερμοκρασίας
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Παράμετρος Περιγραφή Πιθανές τιμές(a)

# Όνομα
06 HG Θερμοκρασία

αντιψυκτικής
προστασίας στη
λειτουργία διακοπών

▪ 10°C
▪ Εύρος: 0,5°C~10°C

07 ITCS Έξυπνο σύστημα
ελέγχου θερμοκρασίας(b)

▪ yes (ενεργοποιημένη)

▪ no
(απενεργοποιημένη)

08 Clr ALL Εκκαθάριση ρυθμίσεων χρήστη: πατήστε
παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε όλα τα σημεία ρύθμισης και τις
παραμέτρους χρήστη στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις τους.

09 CHAn –
10 VErS Έκδοση λογισμικού
11 End Έξοδος από το μενού χρήστη. Πατήστε το  για

έξοδο.
(a) Οι προεπιλεγμένες τιμές παρατίθενται με έντονη γραφή.
(b) Αν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιήσει την

εγκατάσταση εκ των προτέρων (έως και 2 ώρες το μέγιστο),
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχει επιτευχθεί το επιθυμητό
σημείο ρύθμισης στο κατάλληλο χρονικό σημείο σύμφωνα με το
καθορισμένο πρόγραμμα. Με κάθε αλλαγή προγράμματος, ο
θερμοστάτης χώρου μετρά τον χρόνο που χρειάζεται η
εγκατάσταση για να φτάσει στο σημείο ρύθμισης, ώστε να
αντισταθμίσει τυχόν διαφορές θερμοκρασίας που μπορεί να
υπάρχουν σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Αυτό σας επιτρέπει να
κάνετε αλλαγές προγραμμάτων χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία εκ των προτέρων, επειδή ο θερμοστάτης χώρου
το κάνει αυτόματα.

4 Βαθμονόμηση αισθητήρα
θερμοκρασίας

Είναι δυνατή η βαθμονόμηση τόσο του εσωτερικού αισθητήρα
θερμοκρασίας του θερμοστάτη χώρου όσο και του (προαιρετικού)
εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας. Συνιστάται η βαθμονόμηση
των αισθητήρων μετά την εγκατάσταση. Η διαδικασία είναι η ίδια για
τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας και για τον προαιρετικό
εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας.

4.1 Για να βαθμονομήσετε τον
αισθητήρα θερμοκρασίας

1 Χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο, μετρήστε τη θερμοκρασία
στον χώρο σε απόσταση 1,5 m από το πάτωμα για τουλάχιστον
1 ώρα.

2 Πατήστε παρατεταμένα το  στον θερμοστάτη χώρου για 5
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού χρήστη.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε την
παράμετρο AirC ή AMbC, ανάλογα με το αν θέλετε να
βαθμονομήσετε τον εσωτερικό ή τον (προαιρετικό) εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας.

4 Πατήστε "OK" για να τροποποιήσετε την επιλεγμένη
παράμετρο. Από προεπιλογή, έχει οριστεί στην επιλογή "no".

5 Χρησιμοποιήστε τα  και  για να εισαγάγετε τη μετρούμενη
τιμή.

6 Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα "yes"και η τιμή αποθηκεύεται
στην εσωτερική μνήμη του θερμοστάτη χώρου.

Η αποθηκευμένη τιμή βαθμονόμησης μπορεί να διαγραφεί, αν
χρειάζεται, με πάτημα του . Θα εμφανιστεί το μήνυμα "no" το
οποίο επιβεβαιώνει ότι η τιμή έχει διαγραφεί.

5 Συντήρηση

5.1 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη
συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης ή
επισκευής, διακόψτε τη λειτουργία του συστήματος με τον
θερμοστάτη χώρου και απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη τροφοδοσίας. Πιθανή συνέπεια: 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να καθαρίσετε τον θερμοστάτη χώρου, ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, όπως διαλυτικό
χρώματος. Πιθανή συνέπεια: βλάβη, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ πλένετε τον θερμοστάτη χώρου. Πιθανή συνέπεια:
διαρροή ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά εύκολα από την
επιφάνεια ενώ καθαρίζετε τον θερμοστάτη χώρου, βρέξτε
το πανί με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με
νερό, στύψτε καλά το πανί και καθαρίστε την επιφάνεια.
Κατόπιν, σκουπίστε τον με ένα στεγνό πανί για να τον
στεγνώσετε.

5.2 Για να καθαρίσετε το
τηλεχειριστήριο

1 Σκουπίστε την οθόνη και τα υπόλοιπα επιφανειακά τμήματα του
τηλεχειριστηρίου με στεγνό πανί.

5.3 Για να αντικαταστήσετε τις
μπαταρίες

Αν το σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη του θερμοστάτη χώρου,
πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του θερμοστάτη χώρου.
Μόλις η ένδειξη μπαταρίας ξεκινήσει να αναβοσβήνει, ο
θερμοστάτης χώρου θα μπορεί να λειτουργήσει για ακόμη ±30
ημέρες πριν διακοπεί εντελώς η λειτουργία του.

1 Ανοίξτε τους θαλάμους των μπαταριών και στις δύο πλευρές
του θερμοστάτη χώρου.

2 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.

3 Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

4 Κλείστε τους θαλάμους μπαταριών.

Αποτέλεσμα: Ο θερμοστάτης χώρου είναι έτοιμος για χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, πρέπει να
ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα. Ανατρέξτε
στην ενότητα "3.1.1  Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και
την ώρα" [4 3] για περισσότερες πληροφορίες.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν παρουσιαστεί κάποια από τις ακόλουθες δυσλειτουργίες, λάβετε
τα μέτρα που υποδεικνύονται παρακάτω και επικοινωνήστε με τον
οικείο αντιπρόσωπο.
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Η επισκευή του συστήματος ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από τεχνικό
συντήρησης που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

Αν το σύστημα ΔΕΝ λειτουργεί σωστά με εξαίρεση τις περιπτώσεις
που αναφέρονται παραπάνω και δεν υπάρχουν ενδείξεις για καμία
από τις βλάβες που αναφέρονται παραπάνω, ελέγξτε το σύστημα
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.

Δυσλειτουργία Μέτρο
Η οθόνη του
θερμοστάτη είναι κενή
και ο θερμοστάτης δεν
λειτουργεί.

▪ Ελέγξτε εάν το μονωτικό υλικό των
μπαταριών έχει αφαιρεθεί από τους
θαλάμους των μπαταριών.

▪ Ελέγξτε αν ο προσανατολισμός των
μπαταριών στους θαλάμους είναι
σωστός.

▪ Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας
και αντικαταστήστε τις μπαταρίες αν
χρειάζεται.

Τα κουμπιά του
θερμοστάτη χώρου δεν
αντιδρούν όταν τα
πατάτε.

Ελέγξτε αν η λειτουργία κλειδώματος
πλήκτρων είναι ενεργοποιημένη. Αν το
σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη,
πατήστε τα  και  ταυτόχρονα για να
ξεκλειδώσετε ξανά τον θερμοστάτη χώρου.

Ο θερμοστάτης χώρου
δεν εκκινεί τη ζήτηση
ψύξης ή θέρμανσης
ανάλογα με το σημείο
ρύθμισης.

▪ Ελέγξτε αν η λειτουργία αποτροπής
συμπύκνωσης υγρασίας είναι ενεργή.

▪ Ελέγξτε αν ο δέκτης βρίσκεται στην
αυτόματη λειτουργία και όχι σε
χειροκίνητη λειτουργία ελέγχοντας ότι η
λυχνία LED του κουμπιού στον δέκτη
είναι ΣΒΗΣΤΗ και δεν είναι πράσινη.

Η θερμοκρασία χώρου
δεν αντιστοιχεί στο
σημείο ρύθμισης που
έχει οριστεί στον
θερμοστάτη χώρου.

▪ Βαθμονομήστε ξανά τον αισθητήρα
θερμοκρασίας του θερμοστάτη χώρου (ή
τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
για τη διαδικασία βαθμονόμησης.

▪ Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
Ο χρονοδιακόπτης
προγραμματισμού
εκκινείται πολύ νωρίς.

▪ Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί το σωστό
πρόγραμμα (P1-P9 ή U1-U4).

▪ Ελέγξτε αν η παράμετρος 07 είναι
ενεργοποιημένη στο μενού χρήστη.

Η ώρα και η
ημερομηνία
αναβοσβήνουν στην
οθόνη του θερμοστάτη
χώρου.

Ρυθμίστε το ρολόι όπως περιγράφεται
στην ενότητα "3.1 Ημερομηνία και
ώρα" [4 3].

Δεν υπάρχει
επικοινωνία μεταξύ του
θερμοστάτη χώρου και
του δέκτη.

▪ Ελέγξτε αν ο δέκτης βρίσκεται σε
απόσταση μεγαλύτερη από 50  cm από
όλες τις ηλεκτρικές ή ασύρματες
συσκευές που ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές (σε αυτές
περιλαμβάνονται το σήμα Wi-Fi και τα
κινητά τηλέφωνα)

▪ Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

Αν η λυχνία LED  αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα:

Δυσλειτουργία Μέτρο

Το σύμβολο 
αναβοσβήνει στην
οθόνη θερμοστάτη
χώρου.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του
θερμοστάτη χώρου.

Το σύμβολο 
αναβοσβήνει στην
οθόνη θερμοστάτη
χώρου.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη
(πρόβλημα εσωτερικού αισθητήρα
θερμοκρασίας).

Δυσλειτουργία Μέτρο

Το σύμβολο 
αναβοσβήνει στην
οθόνη θερμοστάτη
χώρου.

▪ Ελέγξτε τις συνδέσεις αισθητήρα.

▪ Αποσυνδέστε τον αισθητήρα από τον
θερμοστάτη χώρου και ελέγξτε τον με
ένα ωμόμετρο. Η μετρούμενη τιμή θα
πρέπει να είναι ~10kΩ.

▪ Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας
(πρόβλημα αισθητήρα πατώματος).

Το σύμβολο 
αναβοσβήνει και το
μήνυμα Err εμφανίζεται
στην οθόνη
θερμοστάτη χώρου.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη
(πρόβλημα μέτρησης υγρασίας).

Εάν μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω στοιχείων είναι αδύνατον
να επισκευάσετε μόνοι σας τη βλάβη, επικοινωνήστε με τον τεχνικό
εγκατάστασης και αναφέρετε τα συμπτώματα, το πλήρες όνομα
μοντέλου της μονάδας (εάν είναι δυνατόν και τον αριθμό
κατασκευής) και την ημερομηνία εγκατάστασης (πιθανότατα
αναγράφεται στην εγγύηση).

7 Απόρριψη
▪ Οι μπαταρίες που παρέχονται με τον θερμοστάτη χώρου

επισημαίνονται με το ακόλουθο σύμβολο:

Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτονται μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν κάτω από το σύμβολο είναι
τυπωμένο το σύμβολο ενός χημικού στοιχείου, αυτό το σύμβολο
του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ
μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο
ποσοστό.

Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα εξής: Pb: μόλυβδος
(>0,004%).

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες ΠΡΕΠΕΙ να υφίστανται ειδική
επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την
επαναχρησιμοποίησή τους. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη
των χρησιμοποιημένων μπαταριών, θα συμβάλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
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